Naturalna i lekka pielęgnacja powierzchni mebli litych
wykończonych olejami
Charakterystyka mebli olejowanych i woskowanych
Naturalne udoskonalenie
powierzchni
Drewno masywne jest czystym
kawałkiem natury. W celu zachowania
jego masywnego piękna i charakteru
należy postępować z nim bardzo
ostrożnie i poprzez właściwą pielęgnację
powierzchni zachowamy jego szlachetny
charakter: ręcznie nałożonym specjalnym
olejem. Tak jest on chroniony na co
dzień.

Środek pielęgnacyjny do masywu
W taki sposób możecie meble sami
pielęgnować. Środek pielęgnacyjny
zakupicie Państwo u swojego partnera
handlowego.

Wskazówki do pielęgnacji
Do codziennej pielęgnacji wystarczy ściereczka do
kurzów lub lekko wilgotna, dobrze wyciśnięta
chustka. Proszę zawsze wycierać w kierunku
usłojenia mebli. Meble olejowane nie lubią żadnych
płynów ciekłych – dlatego proszę zawsze poprawić
suchą chustką. Proszę nie używać żadnych środków
rysujących, gąbek szorujących lub ostrych,
rysujących środków czyszczących! Jeżeli zostanie
coś rozlane, należy natychmiast wytrzeć to miejsce
do sucha i nie dopuszczać do tego, aby woda przez
dłuższy czas pozostawała na powierzchni mebla.
Od czasu do czasu powinniście odnawiać
powierzchnię waszych mebli masywnych. Proszę
używać do tego tylko naszych środków
pielęgnacyjnych, które zakupicie Państwo u
swojego partnera handlowego oraz proszę się
trzymać załączonej instrukcji użytkowania. Środek
jest bardzo wydajny.
Plamy i mocne zabrudzenia, możecie Państwo sami
usunąć drobnym papierem ściernym, potem
powinniście na nowo nałożyć ochronę powierzchni
naszym środkiem pielęgnacyjnym.
Odnośnie mebli z drewna masywnego: działają one
jak klimatyzacja, tzn. zabierają wilgotność i oddają
ją z powrotem powietrzu w pomieszczeniu. Przy
tym drewno zsycha się lub lekko puchnie – nie jest
to jednak żaden powód do reklamacji, a jedynie
znak prawdziwej natury. Jeżeli będziecie Państwo
starali się o stałą wilgotność powietrza (55 do 60%)
oraz jednakową temperaturę, Państwa meble
podziękują Wam za to.
Zresztą meble masywne powinny być
równomiernie narażone na światło i słońce.

Charakterystyka mebli olejo-woskowanych
Wynika ona z charakterystyki wykończenia mebli olejem. Polega to na tym, że
oleje są produktem na bazie naturalnych składników i z założenia cały czas wnikają
wgłąb drewna. Po jakimś czasie może powstawać szorstkość, matowe miejsca,
przebarwienia, itp. Wówczas należy zastosować środek pielęgnacyjny (nasz
pflegeset).
Cały zamysł mebli olejowanych lub innych mebli wykończonych olejem polega na
tym, że co jakiś czas należy meble odświeżyć olejami i woskami. Jest to czynność,
którą należy powtarzać.
Charakterystyka mebli olejo-woskowanych różni się od charakterystyki mebli
lakierowanych. Wykończenie lakiernicze po czasie użytkowania i w wyniku
wszelkich uszkodzeń musi być naprawiane w profesjonalnej lakierni i z czasem
traci swoją pierwotną barwę, natomiast przy wykończeniu olejo-woskiem, klient
sam w swoim zakresie może odświeżać meble, całe powierzchnie i uzyskać efekt
naturalnego drewna.

Instrukcja użytkowania/stosowania środka pielęgnacyjnego „pflegeset”
Zawartość

Dryaden – Politur – nr 560 (służy do wykańczania powierzchni i pielęgnacji)

Kunos - olej - nr 241-002 (służy do napraw)

Ściereczka bawełniana

Flizelina do ścierania
Wysokojakościowy środek pielęgnacyjny firmy Likos potwierdza się w różnorodny sposób.
Firma Livos jest pierwszym producentem produktów do naturalnego zastosowania w mieszkaniu i ma
przez to najdłuższe doświadczenie na świecie. Temu doświadczeniu możecie Państwo powierzyć
pielęgnację elementów drewnianych.
Jak Państwo polerujecie?
W zależności od tego jak szybko zużywa się powierzchnia Państwa mebli, należy nałożyć bardzo
cienką warstwę Bivos-olej-wosku nr 375.
Reguła: bardzo cienka warstwa. Miejsce nałożenia powinno być suche, czyste i wolne od kurzu.
Jak Państwo czyścicie?
Po delikatnym, wilgotnym wytarciu i wysuszeniu, rozprowadzić Bivos-olej-woskiem nr 375.

I teraz należy zastosować się do poniższych wskazówek w zależności od:
1. Plamy z brudu i wody.
papierem 150 ziarnistym lub flizeliną do ścierania zetrzeć, papierem od 240 do 400 dokładnie
poprawić, następnie Kunos-olejem nr 241 poprawić i wypolerować.
2. Bardzo głębokie uszkodzenia lub miejsca odciśnięte.
- miejsca zwilżyć wodą, suszarką podgrzać do ukazania się źródła
- przesuszanie trwa 2-3 dni
- następnie przeszlifować wstępnie papierem 150 ziarnistym lub flizeliną do ścierania i
papierem od 240 do 400
- Kunos-olejem nr 241 poprawić i wypolerować aż zostanie osiągnięty kolor i połysk
pozostałej płaszczyzny
- przestrzegać czasu schnięcia
Wskazówka: nie jest całkiem wykluczone, że miejsce będzie trochę zafarbowane.

3. Zarysowania, zadrapania, nacięcia i karby.
Jeżeli jest tylko powłoka uszkodzona należy zatrzeć to miejsce cienko/delikatnie Kunos-olejem nr
241, przy głębokich uszkodzeniach 150 ziarnistym lub flizeliną do ścierania zetrzeć, papierem od 240
do 400 dokładnie poprawić, następnie Kunos-olejem nr 241 potraktować.
4. Plamy od gorąca i wypalenia.
Plamy od gorąca i wypalenia przeszlifować zgrubnie i dokładnie, następnie Kunos-olejem nr 241
poprawić i wypolerować.
Wskazówki bezpieczeństwa:
Nasiąknięte Kunos-olejem nr 241 lub Bivos-olej-woskiem nr 375 materiały, jak np. ściereczki, gąbki
itp. nie wolno przechowywać z nie wyschniętym olejem lub woskiem w uszczelnionych pojemnikach
lub w wodzie, ponieważ może dojść do samozapłonu. Ten produkt sam w sobie nie jest samozapalny.
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